
 

 
C O M U N I C A D O 

(Cancelamento do concurso público) 
 

 

A Presidência da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape em comum acordo com 

a Empresa ADVISE, responsável pela organização do Concurso Público Nº 001/2022–CMCM/PB 

da Câmara do Município de Cuité de Mamanguape, estado da Paraíba, COMUNICA a todos os 

candidatos inscritos no presente certame o seu cancelamento, em virtude de uma Recomendação 

do Ministério Público em anular a licitação que originou na contratação da Empresa, uma vez que, 

o Parquet considerou que as condições e cláusulas contratuais frustraram a competitividade na 

escolha da contratante por entender que foi muito criteriosa. É bom lembrar que o concurso público 

não foi considerado, EM NENHUM MOMENTO, irregular. Entretanto, uma vez anulado o processo 

licitatório que fundamenta na contratação de uma empresa, torna sem efeito a validação do 

serviço. 

Dessa forma, não desejando contrariar tal recomendação, Câmara e Empresa resolvem 

seguir a recomendação, deixando informados todos os candidatos de tal procedimento. 

Quanto à devolução das taxas de inscrição, a Empresa manifestou interesse, diante do 

Ministério Público, em assumir o compromisso da devolução de todas as taxas de inscrição dos 

candidatos que realizaram pagamento, alegando que ela tem os dados necessários para contatá-

los com maior brevidade e com menos burocracia. 

Sendo assim, desde já, ficam convocados todos os candidatos que realizaram 

pagamento da taxa de inscrição a entrar em contato com a Advise, através do e-mail 

contato@advise.net.br com os seguintes dizeres: 

 

Assunto: “Devolução da Taxa de Inscrição – Cuité de Mamanguape” 

Mensagem: informar nome completo, nº de inscrição e dados bancários ou código Pix. 

 

É o que nos cumpre comunicar. 

 

Paraíba(PB), em 20 de setembro de 2022.   

 

 

JOSÉ RONALDO DUTRA 

Presidente da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape 
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